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Vikufréttir  
     Vika  14 (03.04 – 07.04. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 8:30 

 Undirbúningur fyrir árshátíð 

 Starfamannafundur kl. 14:40. Farið yfir skipulag fyrir árshátíð 

 Dagur barnabókarinn var 2. apríl og í tilefni þess er sýning á bókasafninu á bókum 

sem starfsfólk skólans hélt upp á í barnæsku. 

 

 

Þriðjudagur 

 Blái dagurinn. Klæðumst bláu til að sýna einhverfum börnum stuðning okkar! 

https://www.facebook.com/events/1836946643210500/ 

 Undirbúningur fyrir árshátíð 

 Fundur í læsisteymi kl. 14:00 

 

 

Miðvikudagur 

 General prufa kl. 9:00, Hjálmakletti 

 

 

Fimmtudagur 

 Árshátíð kl 16:30 og 18:30 

 

 

Föstudagur 

 Seinasti kennsludagur fyrir páskafrí 

 

 

Annað  

Tímasetning undirbúnings fyrir árshátíð er mismunandi eftir stigum.  Þó miða allir við að 

hafa hefðbundna kennslu fyrstu kennslustundir dagsins.   

 

Seinasti kennsludagur fyrir páskafrí er föstudagurinn 7. apríl.  Skóli hefst aftur 

þriðjudaginn 18. apríl samkvæmt stundaskrá. 

 

 

Spakmæli 

,, Lærdómur fer líka fram utan skólastofunnar.“ 

  

 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
https://www.facebook.com/events/1836946643210500/
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Árshátíð 

Nú þegar árshátíðin er á næstu grösum viljum við fara yfir nokkur atriði. 

Markmiðið með árshátíðinni er að gefa nemendum tækifæri á að koma fram og þjálfa framsögn, söng, dans 

og leik. Í huga okkar sem störfum við skólann er gildi slíkrar samkomu mikið. Samhugur í skólanum eykst. 

Sjálfstraust nemenda eflist við hvern leiksigur, framsögn þeirra batnar og leikræn tjáning eflist. Það að taka 

þátt í viðburði sem þessum er mikil áskorun og spennustigið því hátt meðan á honum stendur. 

Nokkrir punktar sem þarf að ítreka og hafa í huga fyrir árshátíðina: 

 Árshátíð skólans verður fimmtudaginn 6. apríl. Sýningar verða tvær,  kl. 16:30 og 18:30. 

 Kennslu hjá nemendum í 5. – 10. bekk lýkur kl. 13:10, skólabílar innanbæjar fara frá skóla kl. 13:15 

og 13:40. Skólabílar í dreifbýli fara frá skóla kl. 13:30 og aftur í Hjálmaklett þannig að þeir verði 

mættir þar kl. 16:00. Þeir nemendur sem dvelja í Borgarnesi fram að sýningu láti skólabílstjóra vita. 

 Nemendur mæta kl. 16:00 í Hjálmaklett og verða í umsjón starfsmanna þar til atriði þeirra á seinni 

sýningu lýkur. Eftir það er þeim velkomið að fara heim, foreldrar sæki yngri nemendur, í 1. – 4. 

bekk. Þeir sem ekki verða sóttir bíða í skólastofum á jarðhæð (nr. 101 – 103). Nemendum 

Tómstundaskólans verður fylgt í Menntaskólann kl. 16:00. Skólabíll fer úr Bjargslandi kl. 15:45. 

Skólabílar fara svo frá Hjálmakletti að lokinni seinni sýningu.  

 Nemendur eru hvattir til að mæta með hollt og gott nesti. 

 Nemendur mega taka með sér blöð, bækur og spil sér til afþreyingar á milli sýninga. Tölvuspil og 

spilarar eru á ábyrgð eigenda. 

 

Við viljum ítreka að nemendur verða búnir að sjá sýninguna. 

Nemendur hafa ekki leyfi til mæta á þessar sýningar. 

Viljum við beina þeirri ósk til foreldra að þeir virði þessi tilmæli. 

 

Að lokum viljum við þakka foreldrum þeirra þátt í árshátíðinni við að undirbúa börnin. 

Skólastjórnendur 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/

